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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is van mening dat de versplintering van de online markt, gekenmerkt door bijvoorbeeld 
technologische belemmeringen, ingewikkelde licentieprocedures, verschillen in 
betaalmethoden, verschillen qua taal en cultuur tussen de lidstaten en variaties op 
bepaalde belastingen op goederen en diensten, het noodzakelijk maakt te komen tot een 
transparante, flexibele en geharmoniseerde aanpak op Europees niveau om zo verdere 
stappen te kunnen zetten in de richting van de digitale interne markt; benadrukt dat bij alle 
voorgestelde maatregelen rekening gehouden moet worden met het terugdringen van de 
administratieve lasten en de transactiekosten voor het toewijzen van licenties voor inhoud; 

2. is van mening dat er meer aandacht geschonken dient te worden aan het verbeteren van de 
veiligheid van online distributieplatforms, met inbegrip van online betalingen, en aan het 
bestrijden van de hoge mate van online piraterij in de audiovisuele sector, en stelt een 
omvattende aanpak op EU-niveau voor die een betere samenwerking tussen 
rechthebbenden, online distributieplatformen, internetaanbieders, gerechtelijke 
autoriteiten en wetshandhavingautoriteiten dient voor te staan; 

3. herinnert aan de noodzaak om rechthebbenden een behoorlijke vergoeding te garanderen 
voor de online verspreiding van audiovisueel materiaal, maar meent dat er een omvattende 
studie op Europees niveau nodig is om te kunnen vaststellen waar de problemen liggen en 
om duidelijke en efficiënte mechanismen te vinden om die problemen op te lossen; 

4. stelt in dit verband voor om een Europese autoriteit voor het beheer, de controle en de 
harmonisatie van de verenigingen voor het collectieve beheer van rechten in de lidstaten 
in het leven te roepen, wat de communicatie door en de coördinatie van de verenigingen 
voor het collectieve beheer van rechten met het oog op de uitwisseling van beste 
praktijken en het vaststellen van doeltreffende, uniforme en transparante richtsnoeren op 
Europees niveau om de toegankelijkheid van audiovisuele werken te bevorderen, zou 
vergemakkelijken.


